Το πρόγραμμά μας
για τις κοινοβουλευτικές
εκλογές 2017 σε συντομία
Στις 24 Σεπτεμβρίου διεξάγονται οι κοινοβουλευτικές εκλογές. Οι εκλογές αυτές παίζουν
αποφασιστικό ρόλο για τη χώρα. Μερικοί λένε
πως το αποτέλεσμα είναι ήδη γνωστό. Σωστό
είναι: τίποτα δεν είναι σίγουρο ακόμη.
Η πορεία της χώρας εξαρτάται ιδιαίτερα από
τους ψήφους που θα πάρει το κόμμα μας
DIE LINKE. Εξαρτάται από τη δική σας ψήφο!

Το μέλλον για το
οποίο αγωνιζόμαστε

Κοινωνική δικαιοσύνη, κοινωνική ασφάλεια,
αφοπλισμός και ειρήνη. Αυτά υποστηρίζουμε
με βαθιά πεποίθηση και απόλυτη αξιοπιστία.
Δεν ανεχόμαστε να μεγαλώνουν παιδιά μέσα
σε φτώχια, ενώ συγχρόνως αυξάνεται ο αριθμός των εκατομμυριούχων και δισεκατομμυριούχων. Δεν ανεχόμαστε να μη φτάνει για πολλούς η σύνταξη για μία αξιοπρεπή ζωή, άλλοι
να αισθάνονται ανασφάλεια στην εργασία
τους και φόβο για το μέλλον. Να λείπουν παντού τα απαραίτητα χρήματα, αλλά να διπλασιάζoνται οι δαπάνες για όπλα και πόλεμο.

τα εμπόδια και να προσφέρουμε σε άτομα με
ειδικές ανάγκες μία ανεξάρτητη διαβίωση.

Πολλοί πολίτες δεν αντέχουν πλέον την πολιτική αυτή. Πολλοί επιθυμούν μία αλλαγή,
κοινωνική δικαιοσύνη και ασφαλές μέλλον.
Εμείς λέμε: Δεν επιτρέπεται να συνεχίσει η
κατάσταση αυτή. Ελάτε μαζί μας για μία αλλαγή στη χώρα μας: για μία καλύτερη και πιο
δίκαιη κοινωνία!

Δημιουργούμε ένα σταθερό δίχτυ κοινωνικών
ασφαλειών και αυξάνουμε τις συντάξεις. Για
να το πετύχουμε αυτό, δεν θα διστάσουμε να
φορολογήσουμε σημαντικά περισσότερο τους
εκατομμυριούχους και τους δισεκατομμυριούχους. Στόχος μας είναι μία χώρα στην οποία ο
πλούτος είναι προς συμφέρον όλων.

Όλα τα άλλα κόμματα έχουν σαν στόχο να
συνεχίσουν την πολιτική των τελευταίων
ετών. Όλα τα άλλα κόμματα βρίσκονται στη
διάθεση της καγκελαρίου για ενδεχόμενο
συνασπισμό. Αλλά όχι εμείς! Εμείς θέλουμε
μία πραγματική αλλαγή και μία χώρα με κοινωνική συνοχή. Εάν το κόμμα μας DIE LINKE
αναδειχθεί ισχυρό στις εκλογές, θα κινηθούν
αρκετά πράγματα. Μπορείτε να ψηφίσετε
Ελπίδα στις 24 Σεπτεμβρίου! Υπέρ μίας κοινωνικής αλλαγής και όχι υπέρ του Συνέχεια του
Σήμερα: Ψηφίστε DIE LINKE.
Οι στόχοι μας είναι συγκεκριμένοι, σε λογικά
επίπεδα δαπανών και δίκαιοι. Στόχος μας είναι
μία χώρα στην οποία μπορεί κανείς να ζει από
τα χρήματα που παίρνει για την εργασία του
καιν μπορεί να προγραμματίζει το μέλλον του.
Στόχος μας είναι μία χώρα, στην οποία δεν
χρειάζεται να φοβάται κανείς τη φτώχια.
Στόχος μας είναι μία κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Είμαστε υπέρ μίας πλήρους και αποτελεσματικής συμμετοχής όλων των ανθρώπων
με ειδικές ανάγκες. Κοινωνική ένταξη είναι ένα
ανθρώπινο δικαίωμα. Θέλουμε να μειώσουμε

1. Σεβασμός και καλή εργασία. DIE LINKE
υποστηρίζει τους εργαζόμενους όταν πρόκειται για σεβασμό και καλή εργασία. Στόχος μας
είναι σίγουρες εργασίες με μεγαλύτερους
μισθούς. Έτσι μπορεί κανείς να προγραμματίσει το μέλλον του. Ο νόμιμος κατώτερος μισθός πρέπει να αυξηθεί σε 12 ευρώ την ώρα.
Μόνο έτσι θα προστατεύονται οι ασχολούμενοι από τη φτώχια όταν γεράσουν. Θα ενισχύσουμε τις συλλογικές συμβάσεις και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.
2. Η εργασία να περιστρέφεται γύρω από τη
ζωή και όχι η ζωή γύρω από την εργασία. Τέλος
με τις προσωρινές απασχολήσεις και τις καταχρήσεις με τις συμβάσεις έργου. Αντί για μίνιεργασίες και ακούσια εργασία μερικής απασχόλησης θα δημιουργήσουμε καλές θέσεις
εργασίας χωρίς χρονικό περιορισμό και με
πληρωμή βάσει συλλογικών συμβάσεων. Για
ισότιμη εργασία πρέπει οι γυναίκες να έχουν
επιτέλους τον ίδιο μισθό όπως και οι άνδρες.
Η εργασία σε κοινωνικά επαγγέλματα πρέπει
να πληρώνεται πολύ καλύτερα. Αντί για όλο
περισσότερη εργασία, έχουμε σαν στόχο χρόνο για ησυχία, οικογένεια και αναψυχή!

3. Χωρίς φόβο για φτώχια στα γηρατειά. Οι
συντάξεις πρέπει να εξασφαλίζουν την αξιοπρεπή διαβίωση στα γηρατειά. Για τον λόγο
αυτό θέλουμε να αυξήσουμε το επίπεδο των
συντάξεων και πάλι στα 53 τοις εκατό. Χρόνοι
με χαμηλά έσοδα θα υπολογίζονται περισσότερο για τη σύνταξη. Αυτό σημαίνει π.χ. για μία
πωλήτρια 270 ευρώ μεγαλύτερη σύνταξη. Και
εκτός αυτού θα εφαρμόσουμε το κατώτερο
όριο σύνταξης-αλληλεγγύης που θα ανέρχεται σε 1.050 ευρώ. Οι μισθοί και οι συντάξεις
στην πρώην ανατολική Γερμανία είναι ακόμη
χαμηλότεροι από ό,τι στην πρώην δυτική Γερμανία. Εμείς θα τους εξισώσουμε.
4. Το σύστημα Hartz-IV οδήγησε πολλούς ανθρώπους στη φτώχια. Εμείς θα το αντικαταστήσουμε με ένα κατώτερο όριο χωρίς κυρώσεις! Εδώ θα συμπεριλάβουμε όλες τις παροχές για τις οποίες σήμερα χρειάζονται μεμονωμένες αιτήσεις. Το επίδομα ανεργίας Ι
(Arbeitslosengeld I) πρέπει να καταβάλλεται
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Κανείς δεν
επιτρέπεται να έχει για τη διαβίωσή του κάτω
από 1.050 ευρώ κάθε μήνα. Θα εφαρμόσουμε
κοινωνικές ταρίφες για ρεύμα, μέσα μαζικής
μεταφοράς και για τους γερμανικούς σιδηροδρόμους (Deutsche Bahn). Το επίδομα τέκνων
θα το αυξήσουμε αμέσως σε 328 ευρώ, δημιουργώντας παράλληλα ένα βασικό ποσό διαβίωσης για παιδιά.
5. Δίκαιοι φόροι! Για μεγάλες περιουσίες –
πάνω από ένα εκατομμύριο – θα εφαρμόσουμε
πάλι ένα φόρο περιουσίας. Έτσι θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις κρατικές παροχές:
σχολεία και παιδικοί σταθμοί, κοινωνική στέγη, ίντερνετ, νοσοκομεία και μέσα μαζικής
μεταφοράς. Όλα αυτά προς συμφέρον όλων.
Με την επαρκή συμβολή όλων, θα μπορέσουμε να φροντίσουμε για όλους.
6. Θα μειώσουμε τους φόρους για άτομα με
μέτρια και χαμηλά εισοδήματα. Θα αυξήσουμε το από τον φόρο απαλλασσόμενο ποσό σε
12.600 ευρώ. Όλοι όσοι βγάζουν κάτω από
7.100 ευρώ μικτά το μήνα, θα απαλλάσσονται
με βάση το φορολογικό μας πρόγραμμα. Αυτό
θα το καταφέρουμε αυξάνοντας τον φόρο για
τα μεγαλύτερα εισοδήματα.
7. Όχι την ιατρική δύο κατηγοριών: Αντί για
μεγάλους χρόνους αναμονής και μακρινούς
δρόμους θα δημιουργήσουμε μία καλή υγειονομική περίθαλψη για όλους, πράγμα που θα
είναι οικονομικά προσιτό, εάν συμβάλουν όλοι:
όλοι θα πληρώνουν εισφορές στην ασφάλιση
υγείας-αλληλεγγύης και όλοι θα χαίρουν της
ίδιας περίθαλψης - και εκτός αυτού θα μειώσουμε τις εισφορές σε κάτω από 12 τοις εκατό.
Κανένας δεν θα χρειάζεται να πληρώσει συμπληρωματικά για γυαλιά και οδοντική προσθετική. Οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι θα

πληρώνουν το ίδιο ποσό. Στόχος μας είναι να
προσλάβουμε 100 000 νοσηλεύτριες και νοσηλευτές, προς συμφέρον των ασχολούμενων
και των ασθενών. Θα αγωνιστούμε για κάθε
νοσοκομείο που πρόκειται να κλείσει ή να περιέλθει σε ιδιωτικά χέρια!
8. Θα φροντίσουμε για οικονομικά προσιτά
eνοίκια. Σε πολλές πόλεις αυξήθηκαν τα eνοίκια ακόμη περισσότερο και όλο και περισσότερα άτομα αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις
γειτονιές στις οποίες κατοικούσαν. Εμείς θέλουμε να σταματήσουμε αυτόν τον παραγκωνισμό. Τα eνοίκια σε προβληματικές περιοχές
θα παγωθούν και θα μειωθούν. Θα κτίσουμε
περισσότερες κοινωνικές κατοικίες, επιπλέον
250 000 ανά έτος. Θα απαγορέψουμε την κερδοσκοπία σε σχέση με τη στέγαση.
9. Θάρρος για την αλλαγή! Στόχος μας είναι
να ξεκινήσουμε από την αρχή με την Ευρωπαϊκή Ένωση: Αντί για την προτεραιότητα των
επιχειρήσεων και τραπεζών θέλουμε να βρίσκονται οι άνθρωποι στην πρώτη γραμμή.
Στόχος μας είναι η δημιουργία προγράμματος
κατά της ανεργίας στην Ευρώπη και υπέρ της
κοινωνικής και πράσινης οικονομίας. Αντί για
συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών όπως
TTIP και TISA χρειαζόμαστε ένα θεμιτό εμπόριο και αποτελεσματική προστασία του κλίματος. Θα κάνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση κοινωνική, δημοκρατική και φιλική για όλους, με
καλύτερη ποιότητα ζωής.
10. Εγγυόμαστε την ειρήνη. DIE LINKE ήταν
πάντα κατά του πολέμου και κατά του εξοπλισμού. Θέλουμε να αποχωρήσουν οι Γερμανοί
στρατιώτες από το εξωτερικό. Η κυβέρνηση
προγραμματίζει να διπλασιάσει τις δαπάνες για
τον στρατό. Στόχος μας είναι ο αφοπλισμός και
όχι ο εξοπλισμός. Τα χρήματα αυτά προτιμούμε
να τα χρησιμοποιήσουμε για συγκεκριμένους
σκοπούς, για ανακαίνιση σχολείων, για περισσότερους και δωρεάν παιδικούς σταθμούς. Οι
εξαγωγές όπλων - ιδιαίτερα σε περιοχές πολιτικών εντάσεων - αναζωπυρώνουν τους πολέμους και αναγκάζουν πολλούς ανθρώπους να
εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους. Στόχος μας
είναι η απαγόρευση των εξαγωγών των όπλων.
DIE LINKE είναι το μόνο κόμμα στο Ομοσπονδιακό
Κοινοβούλιο που διεξάγει τον προεκλογικό αγώνα
ανεξάρτητα από δωρεές μεγάλων επιχειρήσεων και
τραπεζών. Υποστηρίξτε DIE LINKE με μία δωρεά.
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